SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO SANTO ANTÔNIO
Pastoral Vocacional Arquidiocesana
“Se partirmos da convicção de que o Espírito continua a suscitar vocações ao
sacerdócio, à vida religiosa, podemos ´voltar a lançar as redes` em nome do Senhor,
com toda confiança.
Podemos ousar, e devemos fazê-lo, ter a coragem de dizer a cada jovem que se
interrogue sobre a possibilidade de seguir esse caminho” Christus vivit, 274

Caro Padre,
A vocação é parte constitutiva de nossa Igreja: todos fomos e somos
chamados a contribuir na missão de Jesus Cristo e, enquanto batizados,
precisamos levar o chamado do Senhor a todos. Especialmente, devemos ser
promotores da vocação específica ao sacerdócio. Com certeza, muitos jovens
sentem atraídos à essa oferta de vida e esperam um chamado específico. Que
possamos “emprestar” nossa voz ao Senhor e ser instrumentos para uma Igreja
vocacional.
Para celebrar as vocações queremos lançar propostas e pedir auxílio de
nossas paróquias em relação ao encaminhamento de jovens para o Seminário,
Pastoral Vocacional, Dia Mundial de Oração pelas Vocações e Mês de Agosto.

DIVES (Discernimento Vocacional Específico)
Os encontros do DIVES para jovens interessados a discernirem sua
vocação sacerdotal com o Seminário Arquidiocesano Santo Antônio terão início
no dia 29 de maio. Queremos pedir aos padres para divulgar nas missas,
grupos de coroinhas, jovens, catequese e outras pastorais as datas dos
encontros e estimular os jovens a fazerem esse caminho. Estamos confiando
esse chamado aos padres e paróquias com o cuidado no encaminhamento,
acompanhamento e indicação daqueles candidatos que possuam vivência e
entrosamento paroquial, com intuito de discernir sua vocação diocesana.
Faz parte da formação presbiteral a família, a paróquia de origem e o
padre que lá está. O padre é o primeiro diretor espiritual e animador vocacional
que o vocacionado encontra na paróquia.
Por isso, o Seminário gostaria de contar com a contribuição de padres e
agentes de pastoral, especialmente neste tempo de pandemia, que o contato e
conhecimento pessoal, faz toda diferença no acompanhamento vocacional.

Pastoral Vocacional
A Pastoral Vocacional do Regional Leste II estará promovendo no ano
de 2021 lives para formação de animadores vocacionais. Acontecerão quatro
transmissões com assuntos específicos. Pedimos para que os padres possam
indicar uma pessoa para assistir e participar dessas transmissões. Catequistas
de crisma, coordenadores de coroinhas, assessores adultos de jovens,
membros da Pastoral Familiar, podem ser boas indicações de pessoas
interessadas para serem referência da Pastoral Vocacional na Paróquia.
Enviaremos o material de divulgação e entraremos em contato para
levantamento dos animadores vocacionais.

Dia Mundial de Oração pelas Vocações
O IV Domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor, dia 25 de abril de 2021 é o
dia mundial de oração pelas vocações. Papa Francisco com sua mensagem
nos ajuda a refletir e rezar. Estaremos enviando imagens e orações para que
possam ser divulgadas pelas redes sociais.

Mês das Vocações (agosto de 2021)
Tema: Cristo nos salva e nos envia
Lema: “Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna” Jo 5,24
Todo mês de agosto é dedicado às vocações: Ministério ordenado, matrimônio,
vida religiosa e consagrada e leiga. O tema “Cristo nos salva e nos envia” é
inspirado na Exortação do Papa Francisco, Christus vivit. No momento
oportuno enviaremos o material para este mês.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para dúvidas.

